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บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ ศึกษาถึงความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์กับการผลิต
รายการโทรทัศน์ โดยมุ่งศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ
ผลิตรายการโทรทัศน์ ตลอดจนเทคนิคและแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตและองค์กรผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์ โดยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกทีมผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
จากการวิจัยพบว่าในบริบทของวงการอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยในปัจจุบันที่มี การแข่งขันกันอย่าง
เข้มข้นนั้น ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสาคัญต่อกระบวนผลิตรายการโทรทัศน์ในทุกขั้นตอน โดยบทบาทหน้าที่
หลักคือการสร้างสรรค์ผลงานที่น่าพอใจ และช่วยแก้ปัญหาการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ในแต่ละขั้นตอน
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทสาคัญในการรักษาความสมดุลระหว่างความต้องการทางการตลาดกับ
ความงามเชิงศิลปะในการผลิตรายการโทรทัศน์ สาหรับเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมผู้ผลิต
พบว่าทีมงานผู้ผลิตรายการมีเทคนิคพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย เช่น การรับชมรายการโทรทัศน์ทั้ง
ไทยและต่างประเทศ การท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งพบว่าเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นล้วนเป็นไปเพื่อการ
แสวงหาข้อมูล ความรู้ และประสบการณ์ ใหม่นั่นเอง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
รายการโทรทัศน์นั้นมีทั้งปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยจากสภาพแวดล้อม ซึ่งสามารถส่งผลได้ทั้งเชิงบวกและลบต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ สาหรับแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรนั้น ทีมงาน
ผู้ผลิตต้องการให้องค์กรให้ความสาคัญกับการพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง
โดยสรุปผู้วิจัยพบว่าความคิดสร้างสรรค์คือพลังในการขับเคลื่อนและยกระดับศักยภาพของวงการอุ ตสาหกรรม
โทรทัศน์ไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ
คาสาคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ การคิดสร้างสรรค์ การผลิตรายการโทรทัศน์
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ABSTRACT
This qualitative study examines the relationship between creative thinking and TV
production. It focuses on the roles of creative thinking and factors determining its application
in the processes of TV production as well as techniques and guideline for developing creative
thinking among TV producers and production companies. Collecting data by in-depth
interviewing. Interviewees are TV producers.
The study found that since TV production industry in Thailand nowadays is very
competitive, creative thinking play a crucial role in all processes of the production of TV
programs. The key roles of creative thinking are to help TV producers create satisfactory work
and deal with challenges during the production processes. Besides, creative thinking bright
about a good balance between art and commerce in TV production. TV producers employ
various techniques for fostering creative thinking, for examples, watching interesting foreign and
Thai TV programs and travelling, which allow the producers to gain information, knowledge
and new experience. Furthermore, creative thinking in TV production is determined by both
personal and environmental factors, which could bring about positive or negative outcomes.
Additionally, TV producers reflect that TV production companies need to prioritize the notion
of creativity and help their staff to develop their creative thinking and skills. Finally, it was
found that creative thinking would play an important part in the current Thai TV industry and
make it possible for Thai TV production companies to compete at a global or international
level.
Keywords: creative thinking, creativity, TV production,
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1.บทนา
ความคิดสร้างสรรค์นับ เป็นความสามารถของมนุษย์ ที่จาเป็นอย่างยิ่ งในการพัฒนาชีวิต การ
พัฒนาของโลกนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจับนั นัน้ ล้วนขับเคลื่อนด้วยนักคิดที่มี “ความคิดสร้างสรรค์” หากสังคมหรือ
ประเทศชาติใดสามารถดึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของพลเมืองออกมาได้มาก ยิ่งจะให้เกิดการพัฒนาใน
ทุกๆด้า น ซึ่งในวงการสื่อสารมวลชนมีการพูดถึงหรือกล่าวถึงเสมอว่าการทางานหรือผลงานที่ออกสู่ สายตา
ประชาชนนั้นจะต้องเป็นผลงานที่มี “ความคิดสร้างสรรค์” เสมือนกับว่า “ความคิดสร้างสรรค์” เป็นแก่นหลัก
สาคัญในการขับเคลื่อนพัฒนาเนื้อหาและรูปแบบการนาเสนอ โดยเฉพาะการผลิตรายการโทรทัศน์ ทามกลาง
บริบทการแข่งขันอย่างเข้มข้น ในอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลของไทยในปัจจุบัน นอกจากนี้พฤติกรรมการบริโภคสื่อ
ของประชาชนก็เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น ผู้ชมมีแนวโน้มที่จะรับชมรายการโทรทัศน์ที่ชื่น
ชอบผ่านสมาร์ทโฟนมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งการพัฒนาของสื่อสังคม (social media) อย่าง Facebook live
และ YouTube ก็ทาให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับสื่อมาเป็นผู้ผลิตสื่อเองได้ อย่างง่ายดายและ
สะดวกขึ้นมาก
จากสถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า ผู้ชมมีตัวเลือกในการรับชมมากยิ่งขึ้น ผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์นั้นจะต้องแข่งขันกันมากขึ้น เพื่อดึงดูดผู้ชม ซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายผู้ผลิตรายการที่จะต้องผลิตได้อย่างมี
ความแตกต่างและแปลกใหม่น่าสนใจ ทั้งด้านคุณภาพของรูปแบบและเนื้อหารายการโทรทัศน์ ดังนั้น ผู้ผลิตจึง
จะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมาก เพื่อให้รายการมีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมชื่นชอบของผู้ชม ซึ่งจาก
การสารวจเรตติ้งของบริษัท เอจีบี นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างวันที่ 1-25 เมษายน 25591
และในเดือนกันยายน 2559 ที่ผ่านมาพบว่าช่องทีวีที่มีเรตติ้งสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ช่อง 7 HD ตามมาด้วย ช่อง
3HD, เวิร์คพอยท์,โมโน 29 และช่อง ONE ตามลาดับ ซึ่งช่องดิจิทัลที่น่าจับตามากที่สุดช่องหนึ่งคือ เวิร์คพอยท์
ทีวี เพราะเป็นที่ยอมรับด้านการมีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการ
ในขณะที่เป็นที่รับรู้ โดยทั่วไปว่าความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งจาเป็นและสาคัญต่อการทางานใน
วงการโทรทัศน์ แต่กลับเป็นที่น่าสังเกตว่าการศึกษาถึงองค์ความรู้เรื่องความคิดสร้างสรรค์กับการผลิตรายการ
โทรทัศน์นั้นยังไม่ปรากฏชัด ทั้งนี้สะท้อนจากการที่งานวิจัยและงานวิชาการงานด้านความคิดสร้างสรรค์ส่วนใหญ่
นั้นจะเป็นการศึกษาวิจัยในเชิงจิตวิทยา มนุษยวิทยา แต่ไม่ปรากฏชัดถึงงานวิจัยที่ศึกษาความคิดสร้างสรรค์ผ่าน
การผลิ ตรายการโทรทั ศน์ หรืองานวิจั ย ที่แสดงถึง ความสั ม พัน ธ์ ของความคิดสร้างสรรค์กับ การผลิ ตรายการ
โทรทัศน์อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม
ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจอย่างยิ่งที่จ ะทาการศึกษาวิจัย เรื่อง “ความคิดสร้างสรรค์กับการผลิ ต
รายการโทรทัศน์” เพื่อเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ โดยมุ่ง
ศึกษาถึงบทบาทหน้าที่และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
ตลอดจนเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิต และแนวทางการพั ฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
1

อ่านเพิ่มเติมได้ใน https://www.marketingoops.com/news/brand-move/2-years-digital-tv/
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ทั้งนี้ผู้วิจั ยหวังว่ างานวิ จัยเล่ม นี้จะเป็ นประโยชน์ในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์โดยการกระตุ้นให้ทั้งแวดวงวิชาการและวิชาชีพ โดยสาหรับวงการ
วิชาการนั้นการผู้วิจัยหวังว่างานวิจัยนีจ้ ะช่วยกระตุ้นแวดวงวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ให้ความสนใจและพัฒนาการ
เรียนการสอนด้านความคิดสร้างสรรค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์
ให้กับบุคลากรในสายการผลิตรายการโทรทัศน์ต่อไปในอนาคตได้ สาหรับวงการวิชาชีพนั้น ผู้ วิจัยหวังว่างานวิจัย
นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการผลิตรายการโทรทัศน์หรือนายสถานีโทรทัศน์ต่างๆให้ความสาคัญอย่างจริงจังกับการ
ส่ ง เสริ ม ความคิด สร้า งสรรค์ให้ กับ บุ ค ลากรขององค์กร ซึ่ ง ความคิด สร้า งสรรค์นี้ จ ะเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ ในการ
ขับเคลื่อนเนื้อหาและการนาเสนอรายการโทรทัศน์ให้เหมาะสมกับสังคมไทยและช่วยสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับอุตสาหกรรมโทรทัศน์ไทยต่อไปด้วย
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาบทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
2. เพื่อศึกษาเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
3. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
4. เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์
3. ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยศึกษาแบบมุ่งหาคาอธิบาย
(Explanatory) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างคือบุคลากรในทีมผลิตรายการโทรทัศน์ ในตาแหน่งผู้อานวยการผลิต (Executive
producer), โปรดิวเวอร์ (producer) และ ครีเอทีฟ (creative) รายการโทรทัศน์ที่มีผลงานออกอากาศในช่วง
2550- ปั จ จุ บัน และยั ง คงประกอบอาชีพ เป็ น ผู้อานวยการผลิ ต (Executive producer), โปรดิว เวอร์
(producer) และ ครีเอทีฟ (creative) ผลิตรายการโทรทัศน์จนถึงปัจจุบัน
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึ กษา คื อที ม งานผู้ ผ ลิ ต รายการโทรทั ศ น์
ในผู้ อ านวยการผลิ ต
(Executive producer), โปรดิวเวอร์ (producer) และ ครีเอทีฟ (creative) เนื่องจากทั้ง 3 ตาแหน่งนี้คือ
ตาแหน่งที่เป็นหัวใจสาคัญของการสร้างสรรค์งานการผลิตรายการโทรทัศน์ อีกทั้งยังมีหน้าที่รับผิ ดชอบโดยตรง
กับการคิดสร้างสรรค์เนื้อหาและรูปแบบรายการ ตลอดจนวิธีการนาเสนอรายการโทรทัศน์ด้วย
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคือบุคลากรในตาแหน่ง Executive Producer หรือเทียบเท่า
จานวน 6 ท่าน และตาแหน่ง Producer จานวน 10 ท่าน และ Creative จานวน10 ท่าน รวมทั้งสิ้น 26 ท่าน
โดยที่ทุกท่านจะต้องมีผลงานรายการโทรทัศนที่ออกอากาศในช่วงตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน และกลุ่มตัวอย่างทุก
ท่านต้องมีประสบการณ์การทางานไม่ต่ากว่า 2 ปีโดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างหรือผู้ให้ข้อมูล (Key Informants)
นั้นใช้การเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) ซึ่งเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยพิจารณาจากผลงานการ
1042

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

ในการผลิตรายการที่ผ่านมาว่าเป็นรายการที่มีจุดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ เช่น ทีมงานรายการปริศนาฟ้า
แลบ รายการคุณพระช่วย รายการหนังพาไป เป็นต้น
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (in-depth interview) และ
เอกสาร ข่าวสาร บทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์และความคิดสร้างสรรค์
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล
ใช้การวิเคราะห์ตีความแบบอุปนัย (Induction) จากการสัมภาษณ์เชิงลึก จากจากตาราวิชาการ
บทความ ข่าว บทวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)และการผลิตรายการโทรทัศน์
(TV production) และโดยมีกรอบการวิเคราะห์ตามกรอบวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
4. ผลการวิจัย
4.1 บทบาทของความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
จากการศึกษาพบว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเข้าไปมีบทบาทในกระบวนการผลิตรายการโทรทั ศน์
ในทุกขั้นตอนการผลิต ขั้นก่อนการผลิต (Pre-production) ความคิดสร้างสรรค์ถูกนามาใช้ตั้งแต่เมื่อริเริ่ม
ผลิตรายการ ช่วยทาเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายและน่าสนใจ ช่วยสร้างสมดุลทั้งในด้านการตอบ
โจทย์การตลาดและการตอบโจทย์ด้านสุนทรียศาสตร์ของการผลิตรายการโทรทัศน์ และเป็นเครื่องมือในการ
รับมือกับข้อจากัดต่างๆ ตลอดจนแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นก่อนการผลิต เพื่อให้การทางานในขั้นตอนต่อไป
ราบรื่นมากที่สุดเท่าที่จะทาได้ ส่วนขั้นการผลิต (Production) ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสาคัญในการ
สร้างภาพรวมและรายละเอียดในการถ่ายทาทั้งหมด เช่น ฉาก แสง สี เสียงที่ใช้ เป็นต้น และยังเป็นเครื่องมือ
แก้ปัญหาทางการตลาด แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะการถ่ายทาอีกด้วย นอกจากนี้ยัง ช่วยสร้างความสมดุลให้กับ
ความต้องการในการตอบสนองทางการตลาดกับความงามทางศิลปะในการผลิตรายการด้วย เช่น หัวหน้า
โปรดิวเซอร์ (Group Head Producer) ของ ช่องเวิร์คพอยด์ ทีวี (Workpoint TV) ที่กล่าวว่าความต้องการ
ของสปอนเซอร์ (Sponsor) คือการทาให้แบรนด์ (Brand) ของตนเป็นที่รู้จักโดยต้องการป้ายตราสินค้าให้มี
ขนาดใหญ่ๆเพื่อให้ผู้ชมเห็นตราสินค้า (Logo) ของตนได้ชัดเจนไว้ก่อน ซึ่งทาให้ฉากไม่สวยงามเท่าที่ควร ทาง
ทีมงานจึงต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการ นาเสนอตราสินค้าในรูปแบบอื่นโดยไม่ใช่ป้าย เช่น การใช้สินค้า
วางในรายการ หรือ ในวีทีอาร์ (VTR) ผสมผสานกับการออกแบบ (Design) ด้านศิลปะมาผสมสผานในฉาก
เป็นต้น สาหรับขั้นหลังการผลิต (Post-Production) ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทในการสร้างสรรค์การ
ลาดับภาพและเสียงตลอดจนการสร้างสรรค์กราฟิก (Graphic) หรือเทคนิคพิเศษอื่นๆ เพื่อเพิ่มอรรถรสในการ
รับชม และมีหน้าที่สาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาและข้อผิดพลาดๆที่เกิดขึ้นจากขั้นตอนการถ่ายทา
4.2 เทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการโทรทัศน์
การศึกษาพบว่า เทคนิ คการพัฒ นาความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผ ลิตรายการนั้ นมี หลากหลาย
วิธีการ ได้แก่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อ่านหนังสือ การชมภาพยนตร์ การชมรายการโทรทัศน์ของ
ต่างประเทศ การเดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเปิดรับข้อมูลใหม่ๆและการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่ม เติม
เพื่อเก็บเกี่ยวเป็นความรู้และประสบการณ์เพื่อ เป็นต้นทุนในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ การรับชมภาพยนตร์
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และรายการทีวีทั้งของไทยและต่างประเทศเป็นประจานั้นถือเป็นสารวจรายการคู่แข่งและยังเป็นการหาไอเดีย
ใหม่ๆ และหาแรงบัน ดาลใจมาประยุกต์ ต่อยอดให้กับ การคิด งานของตนเองได้ แต่มี ข้อควรระวังในการหยิ บ
นามาใช้นั้นไม่ให้เป็นการลอกเลียนแบบ นอกจากนี้แล้วการจินตนาการถึงความก้าวหน้าต่างๆอนาคตก็เป็นอีก
เทคนิคสาคัญเพราะจะเป็นการกระตุ้นแรงบันดาลใจและกระตุ้นจินตนาการในการสร้างสรรค์งานให้มีความแปลก
ใหม่ขึ้นมาได้ นอกจากนี้แล้วทีมงานผู้ผลิตยังกล่าวว่าการจดบันทึกและการทา Mind mapping ก็ถือเป็นเทคนิค
ที่ช่วยทาให้การคิดเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้ดี ส่วนการเปลี่ยนบรรยากาศ
สถานที่ทางานเป็นอีกเทคนิคที่สามารถช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ได้
เช่นกัน นอกจากนี้ทีมผู้ผลิตผู้ให้ข้อมูล ยังระบุว่าการสารวจดูฟุตเทจ ( Footage) หรือบททวนดูงานเก่าๆก็
สามารถช่ ว ยกระตุ้ น ความคิ ด สร้ า งสรรค์ ไ ด้ ดี ส่ ว นในการท างานเป็ น ที ม นั้ น การใช้ เ ทคนิ คการระดมสมอง
(Brainstorming) เพื่อให้เกิดการรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ก็ถือ เป็นการช่วยกันกระตุ้น
และต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ขึ้นได้เป็นอย่างดีเช่นกัน
4.3 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์
จากการศึกษาพบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลกับความคิดสร้างสรรค์นั้นมีความหลากหลาย โดยทั้งนี้ผู้วิจัย
ได้รวบรวมและแบ่งการนาเสนอเป็นปัจจัย 2 ประเภทคือ ปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งปัจจัยภายในหมายถึง
ปัจจัยส่วนบุคคล ทั้งในแง่สภาพร่างกายและจิตใจ ความคิด ทัศนคติ ตลอดจนประสบการณ์ เป็นต้น ส่วนปัจจัย
ภายนอก หมายถึง ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆในการทางาน เช่น การเมือง การแข่งขันทางธุรกิจ นโยบายองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร งบประมาณ เวลา กรอบจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรยากาศในการทางานกับทีมงาน
ตลอดจนสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่มีบรรยากาศของความเป็นอิสระ ทั้งนี้มีงานวิจัย (อภิญญา แคล้วเครือและ
ธีระวัฒน์ จันทึก,2559) พบว่าความรู้สึกมีอิสระในการทางานเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ไม่ให้เกิดความเครียดในการ
ทางาน และช่วยในการบรรเทาความเครียดจากการทางานได้ด้วย ซึ่งหากพนักงานอยู่ในภาวะเครียดจนเกินไปไม่
ผ่อนคลายก็จะส่งผลต่อความสามารถในการคิดสร้างสรรค์งานได้เช่นกัน
ข้อสังเกตซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งจากการศึกษาในครั้งนี้คือการพบว่าคือปัจจัย ที่กล่าวไป
ข้างต้นล้วนส่งผลได้ทั้งทางบวกและทางลบต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เช่น การมีประสบการณ์ในการ
ทางานมานานนั้นมีข้อดีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์คือ ทาให้มีทักษะที่เชี่ยวชาญช่วยให้งานราบรื่นไม่มี
ปัญหา แต่ผลลบคือหากมีประสบการณ์แล้วยึ ดติดจนเป็นความเคยชินก็ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือลองอะไร
ใหม่ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคสาคัญต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง
4.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิต
รายการโทรทัศน์
จากการวิจัยพบว่าพนักงานหรือทีมผู้ผลิตนั้นต้องการให้องค์กรของตนมีนโยบายและแนวทางการ
พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ทั้งในลักษณะที่เป็นทางการและลักษณะไม่เป็นทางการ ลักษณะที่เป็น
ทางการ ได้แก่ การจัดให้มีการศึกษาดูงานสถานีโทรทัศน์ หรือการผลิตรายการโทรทัศน์ในต่างประเทศ การจัด
กิจกรรม หรือจัดอบรมเติมความรู้และทักษะวิชาชีพ ที่จาเป็น การปรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้เอื้อต่อการ
กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ โดยทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างกล่าวไปในทางเดียวกันว่าสภาพแวดล้อมที่ทาให้เกิดความรู้สึกที่
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เป็ น อิส ระผ่ อ นคลายจะช่ ว ยกระตุ้ น ให้ เกิ ด ความคิ ด สร้ า งสรรค์ไ ด้ ดี กว่ า บรรยากาศที่ เ คร่ ง เครี ย ดหรื อจ าเจ
นอกจากนี้องค์กรควรต้องจัดสรรเวลาพักจากงานการผลิตรายการบ้างเพื่อให้ทีมงานผู้ผลิต ได้มีโอกาส มีเวลาไป
พัฒนาหาความคิดหรือไอเดียใหม่ๆมาใช้ในการผลิตรายการ ประการสุดท้ายคือองค์กรควรต้องจัดหาอุปกรณ์
เครื่ องมื อ และเทคโนโลยี ท างการผลิ ต ให้ ทั น สมั ย และเพี ย งพอต่ อ การใช้ ง าน เนื่ อ งจากอุป กรณ์ เ ครื่ องมื อ มี
ผลกระทบโดยตรงต่อการลงมือผลิตงาน การขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือในบ้างครั้งก็จะกลายเป็นข้อจากัด ทาให้
ไม่สามารถสร้างสรรค์งานได้อย่างเต็มที่ตามที่ต้องการ เป็นต้น
ลักษณะไม่เป็นทางการ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทางานและต่อองค์กร การ
สร้างแรงบันดาลใจในการทางานเพื่อ ช่วยพัฒนากระตุ้นความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้คนในองค์กร การ
มอบหมายงานให้ต รงกั บ ความถนั ด การให้โ อกาสและยอมรับ ไม่ ปิ ดกั้น ความในการแสดงความคิดเห็นของ
พนักงาน ทั้งนี้หากองค์กรผู้ผลิตสามารถส่งเสริมให้เกิดปัจจัยได้ตามแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตามที่
กล่าวไปข้างต้นนั้นก็จะเป็นการส่งเสริมศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของทีมผลิตได้อย่างเต็มที่ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ต่อไป
5. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยนี้สรุปได้อย่างชัดเจนว่าความสามารถในการคิดสร้างสรรค์มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ
การผลิตรายการโทรทัศน์อย่างแนบแน่นจนแยกไม่ออก โดยที่ความคิดสร้างสรรค์มีบทบาทสาคัญกับการผลิต
รายการโทรทัศน์ ในทุ กขั้นตอนการผลิ ต ความคิด สร้า งสรรค์คือจุ ดกาเนิดและพลั งในการขับเคลื่ อนรายการ
โทรทัศน์ มีบทบาทสาคัญในการแก้ปัญหาโจทย์หรือเงื่อนไขทางการผลิตต่างๆ ซึ่งสอดคล้องกับ แนวคิดของออ
สบอร์น (Osborn. 1957: 23 อ้างใน นิษฐานันท ไทยเจริญศรี ,2553) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
จินตนาการประยุกต์ (Applied imagination) คือเป็นจินตนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแก้ปัญหายุ่งยากที่มนุษย์
ประสบอยู่ มิใช่เป็นจินตนาการที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยโดยทั่วไป ความคิดจินตนาการจึงเป็นลักษณะสาคัญของ
ความคิดสร้างสรรค์ในการนาไปสู่ผลผลิตที่แปลกใหม่และเป็นประโยชน์
นอกจากนี้ความคิดสร้างสรรค์ยังมีบทบาทช่วยรักษาสมดุลทั้งจากทางตลาดและทางด้านคุณค่าในเชิง
ศิลปะของการผลิตรายการโทรทัศน์ มีบทบาทสาคัญในการเอาชนะคู่แข่งและยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการพัฒนา
ศักยภาพของทีมงาน ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นแต่สามารถส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้
โดยอาศัยทั้งเทคนิควิธีการทั้งจากตัวของทีมงานผู้ผลิตรายการแต่ละคนเองซึ่งอาจมีวิธีการที่แตกต่างๆหลากหลาย
นอกจากนี้องค์กรผู้ประกอบการหรือสถานีโทรทัศน์ยังควรสนับสนุน นโยบายหรือแนวทางในการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ออกมาใช้ใน
การผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีคุณภาพอย่างเต็มที่มีประสิทธิภาพซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรผู้ผลิตรายการ
โทรทัศน์และต่ออุตสาหกรรมโทรทัศน์ของประเทศไทยต่อไปได้ด้วย
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6. อภิปรายผล
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของทีมงานผู้ผลิตรายการนั้นเป็นหน้าที่ ของทั้งตัวทีมงานเองที่
จะต้องลองค้นหาเทคนิควิธีการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง และเป็นหน้าที่ขององค์กรด้วยเช่นกันที่
ต้องหาแนวทางพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานและทีมงานเพื่อเป็นการดึงศัก ยภาพด้านความคิด
สร้า งสรรค์ของบุค ลากรออกมาใช้ ได้ อย่ างเต็ มที่ ซึ่ ง เป็ นที่ น่า สัง เกตว่ า สภาพการพั ฒนาส่ งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์นั้นในปัจจุบัน นั้นยังเป็นประเด็นที่องค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ส่วน
ใหญ่ยังไม่ได้ให้ความสาคัญเท่าที่ควรจะเป็น สะท้อนจากการศึกษาที่พบว่าสถานีหรือองค์ กรที่กลุ่มตัวอย่าง
สังกัดอยู่ส่วนใหญ่ยังไม่มีนโนยบายหรือแนวปฎิบตั ิเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจนเป็นระบบ โดย
ส่วนใหญ่วิธีการที่พบในแทบทุกองค์กรคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทีมงาน ซึ่งที่จริง
แล้วต้องถือว่าการการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามลักษณะ
ธรรมชาติของการทางานเป็นทีมในการผลิตรายการโทรทัศน์อยู่แล้วนั้นเอง มีเพียงไม่กี่สถานีที่มีนโยบายหรือ
กลวิธีในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นชัดเจนเป็นรูปธรรม เช่น สถานีช่องทีวีไทย (ThaiPBS) และ
ช่องเวิร์คพอยท์ ที่มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่างชัดเจน เช่น มีการจัดการอบรมเรื่องความคิด
สร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ เป็นต้น
บางบริษัทแม้จะมีกลวิธีในการกระตุ้นส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์แต่มักมีลักษณะของการส่งเสริม
แบบปั จ เจกชน เช่ น การแจกบั ต รไปชมภาพยนตร์ บั ต รชมคอนเสิ ร์ต หรือ การที่ ส ามารถน าบั ต รชม
ภาพยนตร์มาเบิกเงินคื นได้ ซึ่งเป็นไปตามความสมัครใจของพนักงานหรือทีมงานแต่ละคนว่าจะไปดูไปชม
หรือไม่ จึง อาจจะท าให้การส่ ง เสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานนั้ นไม่ เต็ ม ศักยภาพเท่า ที่ ควร ซึ่ ง
สถานการณ์ เช่น นี้ส ะท้อนให้เห็นว่า ผู้บ ริหารในสถานีหรือองค์กรผู้ ผลิ ตนั้น ยัง ไม่ไ ด้ให้ ความส าคัญกับ การ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจัง เพราะแนวคิคและความเชื่อเดิมๆเกี่ยวกับความคิด
สร้างสรรค์ว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์มากกว่าพรแสวง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเชื่อว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็น
เรื่องภายในติดตัวมาในแต่ละคนมากกว่าที่จะมาพัฒนาส่งเสริมกันได้ แต่ผลศึกษาวิจัยในครั้งนี้ได้สะท้อนให้
เห็นชัดเจนว่า ความคิดสร้างสรรค์ มีอยู่ในตัวทุกคนซึ่งอาจมีต้นทุนมาจากประสบการณ์หรือตัวตนของแต่ละ
คนเป็นเบื้องต้นแต่ความคิดสร้างสรรค์ไม่ใช่เพียงพรสวรรค์ แต่คือพรแสวงที่สามารถฝึกฝนกันได้ โดยมีเทคนิค
และวิธีการต่างๆมากมายที่สามารถช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น การเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆและ
การฝึกคิดเชื่อมโยงเป็นต้น ดังนั้นปัญหาจึงไม่ได้อยู่ที่การไม่มีพรสวรรค์หรือไม่ แต่อยู่ที่การส่งเสริมให้เกิดพร
แสวงขึ้น ทั้งนี้จากการศึกษายังพบว่าหากองค์กรใดไม่สนับสนุนให้เกิดวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ชอบให้มีการถกเถียง
ไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของกันและกัน หรือ มีวัฒนธรรมว่า “ห้ามทาผิด”ก็จะทาพนักงานให้เกิดความกลัว
กลัวทาผิด กลัวถูกวิพากษ์วิจารณ์ สุดท้ายจึงไม่กล้าที่จะเสนอความคิดออกมาหรือไม่กล้าทดลองทาสิ่งใหม่ๆ
และที่ซ้าร้ายที่สุดคือไม่กล้าแม้แต่จะคิด สิ่งที่แตกต่างออกไปและกลายเป็นความชินไปในที่สุด ซึ่งความกลัว
และความเฉยชินนี้คือศัตรูตัวร้ายของความคิดสร้างสรรค์นั้นเอง องค์กรที่มีลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นองค์กรที่ไม่
เอื้อต่อการก่อให้เกิดพรแสวงในการส่งเสริมการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานนั้นเอง
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ดังนั้นผู้ประกอบการหรือผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ควรให้ความสาคัญกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ของพนักงาน โดยการวางแนวทางในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานอย่างจริงจังเป็นระบบ ไม่
ปล่อยให้เรื่องความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของพรสวรรค์ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวแต่ต้องปรับวิธีคิดว่ า
ความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นเรื่องที่ส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้ และต้องลงทุนกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์อย่าง
จริงจัง ทั้งนี้สังเกตได้ว่าผู้ประกอบการมักมองเห็นต้นทุนในการผลิตรายการโทรทัศน์เพียงต้นทุนเชิงประจักษ์
เช่น วัสดุ อุปกรณ์ในการผลิต ค่าตัว ดารานัก แสดง พิธีกร ค่าเช่ าเวลา เป็นต้น แต่กลับ ไม่เห็นว่าความคิ ด
สร้างสรรค์ของพนักงานทีมผู้ผลิตนั้นก็คือต้นทุนสาคัญในการผลิตรายการเช่นกัน
นอกจากนี้แล้วด้วยลักษณะของอุตสาหรรมโทรทัศน์ที่ต้องทางานแข่งกับเวลา ซึ่งการผลิตรายการให้
ทันเวลาออกอากาศในแต่ละวัน ในแต่ละสัปดาห์ยิ่งทาให้เวลาที่จะแบ่งใช้ไปเพื่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
อย่างจริงจังของทีมงานนั้นถูกกลืนหายไปกับเวลาในการเร่งผลิตรายการป้อนสู่หน้าจอ ซึ่งหากพิจารณาอีกมุม
ก็จะพบว่าทีมผู้ผลิตรายการไม่ใช่เครื่องจักรกลที่ต้องก้มหน้าก้มตาผลิตรายการออกมาแข่งกันเวลาออกอากาศ
ตลอดเวลาเหมือนสายพานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่บุคลากรทุกคนล้วนต้องใช้ ความคิดความอ่าน
ในการสร้างสรรค์การผลิต รายการทั้ งสิ้ น ดัง นั้ นควรให้ พ นัก งานได้ มีช่ ว งเวลาในการเติ มความรู้ พัฒ นา
ความคิด เติมจินตนาการและแรงบันดาลใจต่างๆซึ่งจะเป็นรากฐานที่สาคัญในการต่อยอดสู่ความสร้างสรรค์ใน
การทาการงานและการผลิตรายการได้เป็นอย่างดี ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสาคัญของการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์ต่อไปในอนาคตได้อย่างแน่นอน
นอกจากนี้แล้วจากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ยังพบประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องที่มักจะได้ยินการหยิบยก
ประโยคสาคัญของอัลเบิร์ต ไอน์ สไตน์ที่กล่าวไว้ว่า “จินตนาการสาคัญกว่าความรู้” (Imagination is more
important than knowledge) และมักจะมีความตีกันว่าสาหรับความคิดสร้างสรรค์นั้น จินตนาการนั้น
สาคัญกว่าความรู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคิดความรู้ไม่สาคัญเท่าจินตนาการ แต่จากการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ กลับ
พบว่า แท้ที่จริงแล้วความรู้นั้นสาคัญมากอย่างยิ่ง ในการสร้างความคิดสร้างสรรค์ เพราะความคิดสร้างสรรค์
คือสิ่งที่ต่อยอดมาจากความรู้ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า หากไม่มีความรู้เป็นพื้นฐานก็ยากที่จะมีความคิด
สร้างสรรค์นั้นเอง โดยเฉพาะความคิดสร้างสรรค์ในบริบทของการผลิตรายการโทรทัศน์ ซึ่งจากการศึกษาวิจัย
ครี้งนี้พบว่าเทคนิคในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตรายการโทรทัศน์ ต่างๆนั้น ไม่ว่าจะเป็น การ
ออกเดินทางเพื่อพบเจอสิ่งใหม่ๆ การอ่านหนังสือ การดูรายการต่างประเทศ การพุดคุยแลกเปลี่ยนควาวม
คิดเห็น เป็นต้น นั้นมีปลายทางสาคัญอยู่ที่การสะสมข้อมูลเพื่อการเพิ่มพูนและความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
นั้นเองเนื่องจากความรู้ที่ลึกซึ้ง ความรู้ที่รอบด้านและประสบการณ์ที่หลากหลายเหล่านี้จะคือรากฐานสาคัญ
ของความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของนักคิดผู้ที่ได้ชื่อเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
รายการโทรทัศน์อย่างโดนเด่นที่สุด ท่านหนึ่งในวงการโทรทัศน์ไทย นั้นคือ คุณประภาส ชลชรานนท์ 2 ที่ให้
มุมมองไว้อย่างชัดเจนว่าความรู้มีความสาคัญกับการคิดสร้างสรรค์รายการโทรทัศน์ เพราะความรู้คือเชื้อเพลิง
คือรากฐานที่สาคัญของการสร้างหรือการจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
2

ประภาส ชลศรานนท์ คือร่วมก่อตั้ง บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และร่วมก่อตั้งสถานีโทรทัศน์เวิร์คพอยท์ (ช่องเวิร์คพอยท์) ปัจจุบันดารง
ตาแหน่งรองประธาน บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จากัด (มหาชน) และยังเป็นนักคิด นักเขียน นักแต่งเพลงด้วย
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“ถ้าจะให้แนะนาเด็กรุ่นใหม่ๆ ผมว่าเราต้องเติมไปไปเรื่อยๆ และมีเชื้อเพลิงที่ดี คือ ความรู้ ซึ่งไม่ใช่
ความรู้ในห้องเรียนอย่างเดียว อย่างอื่นก็เป็นการสอนไปในตัว อย่างที่ไอน์สไตน์กล่าวไว้ว่า "จินตนาการสาคัญ
กว่าความรู้" นั่นไม่ใช่ว่าความรู้ไม่สาคัญนะ ต้องมีความรู้ก่อน”3
ผลการศึกษานี้สอดคล้องกับแนวคิดทอร์เรนซ์ (Torrance.1962) กล่าวว่าความคิดสร้างสรรค์เป็น
ความสามารถของบุคคลในการคิดสร้างสรรค์ผลิตผลหรือสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ เหล่านี้เกิดจากการรวมความรู้ต่างๆ ที่
ได้รับจากประสบการณ์แล้วเชื่อมโยงกับสถานการณ์ใหม่ๆ ซึ่งนี้สะท้อนให้เห็นอย่า ชัดเจนว่าความรู้คือเป็นต้นทุน
เป็นรากฐานที่สาคัญของการต่อยอดไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นจึงยิ่งย้าชัดว่า ความคิดสร้างสรรค์ในการผลิต
รายการโทรทัศน์นั้นไม่ได้เกิดจากพรสวรรค์เท่านั้น แต่คือพรแสวงที่ทุกคนสามารถสร้างและส่งเสริมให้เกิดขึ้นได้
โดยการได้เรียนรู้ การหมั่นฝึกฝน ลองผิดลองถูก ไม่กลัวความผิดพลาด หมั่นแสวงหาแรงบันดาลใจ และสร้างจิต
นาการไปสู่การนาไปปฎิบัติให้เกิดผลงานสร้างสรรค์ขึ้นได้นั้นเอง
ทั้งนี้ไม่ใช่เพียงแต่สถานประกอบการหรือองค์กรสื่อโทรทั ศน์เท่านั้นที่ควรต้องให้ความสาคัญกับการ
พัฒนาศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากรอย่างเต็ม แต่ควรต้องย้อนกลับไปถึงมหาวิทยาลัย ในฐานะ
สถานศึกษาซึ่งเป็นแหล่งผลิตและเตรียมบุคลากรเข้าสู่วงการวิชาชีพ ตลอดจนย้อนสู่ระบบและรูปแบบการเรียน
การสอนในระดับมัธยมและประถมศึกษาที่ควรต้องเน้นวิธีการการเรียนการสอนที่จะส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ให้มากขึ้น เช่น การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น การส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการทดลองถูกผิดด้วย
ตนเอง เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในการการพัฒนาสู่ศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์ ของเด็กและเยาวชน
ต่อไปด้วย ในส่วนของภาครัฐก็จาเป็นต้องออกนโยบายในการส่งเสริมและรองรับกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
โทรทัศน์ที่สร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันด้วย เพื่อให้อุตสหกรรมสื่อนั้นสามารถเป็นกาลังสาคัญในการสร้างระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

7. ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยต่อไป
1. ควรศึกษาวิจัยถึงแนวทางการพัฒนาส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์จากมุมมองของผู้ประกอบการ
องค์กรผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ หรือผู้บริหารสถานีโทรทัศน์
2. ควรมีการได้ศึกษาวิจัยเพื่อจัดทาคู่มือในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้ผลิตรายการ
โทรทั ศ น์ โดยอาจจะศึ กษาจากบริษั ท ผู้ ผ ลิ ต สื่ อ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อเป็ น กรณี ศึ กษาในการน ามา
ประยุกต์ใช้กับประเทศไทย

3

อ่านเพิ่มเติมได้จาก http://www.tcdc.or.th/articles/design-creativity/17220/#บทสัมภาษณ์-ประภาส-ชลศรานนท์-หลังงาน-Creativities-Unfold-Bangkok2008
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3. ควรมีการศึกษาเรื่องการส่งเสริมการสร้างรายการตลอดจนละครโทรทัศน์ให้สามารถเป็นสินค้า
ทางวัฒนธรรมส่งออกของประเทศ และควรมีการศึกษาความต้องการตลาดต่างประเทศที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ให้ชัดเจนเพื่อการผลิตเนื้อหาและรูปแบบได้ตรงกับความต้องการมากขึ้นด้วย
4. ควรมีการศึกษาวิจัยความคิดสร้างสรรค์ในแง่มุมของความหลายหลายทางวิชาชีพเช่น ความคิด
สร้างสรรค์ของหมอ ครูอาจารย์ ผู้พิพากษา พ่อค้าแม่ขายหรือแม้แต่พนักงานรักษาความปลอดภัยก็อาจทาให้
พบมุมมองที่น่าสนใจและสามารถนาไปพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ในความเป็นมืออาชีพของแต่ละ
อาชีพได้ดียิ่งขึ้น
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